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ÚJ RITMUST ÉS LENDÜLETES, 

HORIZONTÁLIS DINAMIKÁT 

KAPOTT A KORÁBBI VERTIKÁLIS 

RÁCSOZATÚ DEBRECENI 

SZAKSZERVEZETI SZÉKHÁZ. 

A MA MÁR PÉTERFIA CORNER 

NEVET VISELŐ BELVÁROSI 

IRODA- ÉS LAKÓHÁZAT A BORD 

ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ TERVEI ALAPJÁN 

HANGSZERELTÉK ÚJRA.

›  A tompán forduló utcasarkot 
finoman követi le a ház.

Ideális elhelyezkedés a belváros-
ban, közvetlenül a Nagytemplom 
mögött.

‹  A részben eltolt felső két szint 
új csatlakozást ad az épületeknek 
mindkét irányban.

Egy már korábban kitalált, megépített, megszokott 
és bejáratott épület átalakítása, új élettel való meg-
töltése izgalmas feladat. Az építésznek más keretek-
ben, lehetőségekben kell gondolkodni, nem egy üres 
pauszpapíron, hanem egy szerkezeten kell elkezde-
nie tervezni. Így volt ez Bordás Péterrel és munka-
társaival is, amikor elvállalták a debreceni volt szak-
szervezeti székház újratervezését, átépítését.

A belvárosban, néhány méterrel a Nagytemplom 
mögött, a Péterfalvi utca elején az 1970-es évek épí-
tészetének két jellegzetes, de nem kifejezetten míves 
épülete egy nagy, összefüggő tömböt alkotott. A szin-
te ikerpárként álló, az utca felé katonás rendben, 
lőrésszerű ablaksorokkal forduló, vertikálisan tagolt, 
tömör homlokzatú épületek felett eljárt az idő. 
A külső burkolat megkopott, az ablakokban heve-
nyészett légkondicionálók csüngtek, a belső gépé-
szet elavult, minden szinten megértek tehát a vál-
toztatásra. A két, egymással eddig szimbiózisban élő 
ház kisebbik tagját, az eredetileg szuterén, földszint 
és négyemeletes épületet új tulajdonosa teljesen át 
kívánta alakítani - benne rugalmas térkialakításo-
kat tervezett, az utcaszinten üzletekkel, felette pré-
mium minőségű irodákkal és lakásokkal. 

A BORD Építész Stúdió jól ismerte fel a lehető-
séget abban, hogy az épület előregyártott vasbe-
ton pillérvázas tartószerkezete megfelelő megerősí-
téssel alkalmas alap lehet a ház újraélesztésére, sőt 
arra még két újabb szint is elhelyezhető. Az épület 
átalakításával persze megtört a két ikerház egysége, 
viszont a lelépcsőző tömegű szintek hozzáadásával 
mindkét irányban jól sikerült illeszkedniük a kör-
nyezetükhöz. Míg a Kálvin tér felé az alacsonyabb 
párkánymagassághoz igazodik a ház (ahogy tette 
ezt elődje is ), addig a Péterfia utcai szomszédjának 
korábban is volt két további szintje, amivel most egy 
magasságba került a megújuló épület. A szerkezet, 
valamint a régi lépcső- és liftmag újrahasznosításá-
ra, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó szemlélet-
re szerencsére a megbízó is nyitott volt.

Alapkoncepciója tehát az lett, hogy a teherhor-
dó vázon kívül minden mozdítható, nem szerkeze-
ti elemet lehántottak az épületről és a megerősített 
vázra már egy mai, dinamikus, új homlokzat került, 
a belső tér pedig funkcionálisan és flexibilisen ala-
kult át. A belvárosi, zártsorú beépítést egy racio-
nális, tiszta alaprajzi kialakítás mellett a környe-
zetébe illeszkedve szerették volna modern módon 

újrafogalmazni. Az épület a városközpont része, 
előtte nyüzsgő villamos- és gyalogosforgalommal, 
állandó mozgással, amit az épületre is valamilyen 
módon át kívántak vezetni. A homlokzati kialakí-
tásra a stúdió nem egy-egy konkrét elképzeléssel, 
hanem szellemi műhelyként, közös gondolkodás-
sal kereste a választ. Végül Mezey Tamás ötlete nyo-
mán kezdték el a homlokzat megalkotását, ame-
lyet mintegy a burkolatba süllyesztett „monitorok” 
alkotnak. A korábbi szuterén födémjének elbontásá-
val az épület földszintjét sikerült az utcaszintbe hoz-
ni, így az új, kényelmes bejáratot kapott, valamint 
alkalmassá vált üzlethelyiségek kialakítására. Az 
alagsorban wellness, szauna, gőzkabin, jakuzzi vár-
ja a lakókat, illetve néhány parkolóhelyet is elhelyez-
tek itt. A T alaprajzi formájú alsó szintek szárnyában, 
a korábbi konferenciaterem átalakításával irodák jöt-
tek létre, a belső udvarban pedig további autóbeállók 
állnak rendelkezésre. 

Végül a felsőbb emeleteken luxuslakásokat talá-
lunk. Az épület külső dinamikáját a homlokzat jel-
legzetes hullámzása adja, a világosszürke alumíni-
um síklemezekkel burkolt felületbe süllyednek be 
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›  Az alagsorban helyezték el 
a luxuslakásokat kiszolgáló 
wellness részleget.

‹  A belső tér visszafogott 
elemei  jó keretet adnak 
a rugalmas kialakításnak.

›  Az irodák nagy része 
a korábbi tanácsterem 
átalakításával jött létre.

a megtört, teljes belmagasságot lefedő üvegfelüle-
tek. A ritmusos, szürke keretezésű, egymástól eltolt 
erkélyek már az utcával párhuzamos, egyenes szaka-
szon is hullámzanak, a párkányzatok ezt követően 
szépen ismétlik meg a Kálvin tér felé görbülő sarok 
ívét. Az erkélyek ebbe az irányba fordulnak, követve 
a homlokzat tagolását, szalagszerű kiképzését. 

Felső két, újonnan ráépített szintje valamelyest 

külön életet él. Az alsó szintek alapképlete vala-
milyen formában itt is tetten érhető, de az ablakok 
már egységes szalagsorrá rendeződnek, az előttük 
futó, folyamatos erkélysort pedig áttetsző üvegfe-
lületek választják el egymástól. Az alsóbb szinteken 
csak az ablakkereteken fellelhető antracitszürke itt 
már alapszínné válik, a Kálvin tér felé történő lezá-
rás pedig az ívesedés mellett hegyesszögben jelenik 

meg. A megújult ház, a korábbi függőleges, rácssze-
rű ritmusa helyett egy vízszintes, lendületes hom-
lokzatot kapott. Ez ugyan most erőteljes kontraszt-
ként hat a szomszédos épület szintén függőleges 
tagolásával, de várhatóan előbb vagy utóbb 
egyszer az is átépítésre kerül, akkor pedig lesz már 
mihez igazodnia.
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